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W naszym kraju na 1000 mieszkańców przypada tylko 5 pielęgniarek. Jest to jeden z najgorszych 
wyników wśród państw europejskich, a z roku na rok sytuacja się pogarsza. Już niebawem w szpitalach 
i poradniach może zabraknąć opieki pielęgniarskiej.

WKRÓTCE W POLSKICH SZPITALACH 
MOŻE ZABRAKNĄĆ PIELĘGNIAREK
Jak wynika ze statystyk 

OECD (Organizacji 
Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju) najlepiej 
zabezpieczeni w opiekę 

pielęgniarską są mieszkańcy 
państw skandynawskich, np. w 
Norwegii wskaźnik ten wynosi 
17,34 a w Finlandii 14,66. Z kolei 
na 1000 mieszkańców Niemiec 
przypada 13,34 pielęgniarki, 
Belgii – 11,15, w Wielkiej Brytanii 
– 7,91. Pod tym względem lepiej 
od Polski wypadają także Czesi 
i Węgrzy, gdzie analogicznie 
jest to 8,1 i 6,47.

Jak informuje Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność w Katowicach, 
pod koniec ubiegłego roku w 
naszym kraju zarejestrowa-
nych było niespełna 288,4 tys. 
pielęgniarek. To zdecydowanie 
za mało, by można było mówić 
o wystarczającej opiece pielęg-
niarskiej w przychodniach i 
w szpitalach. – Pielęgniarek 
zaczyna brakować we wszystkich 
placówkach służby zdrowia, 
starsze odchodzą na emerytury, 
a na ich miejsca nie są zatrud-
niane nowe osoby. Sytuacje, w 
których na oddziale szpitalnym 
liczącym przeszło 50 łóżek dyżur 
pełnią tylko dwie pielęgniarki, 
już nie są rzadkością. A przecież 
wśród pacjentów takiego odziału 
są osoby w stanie ciężkim i 
bardzo ciężkim, wymagające 
znacznie szerszej opieki niż 
tylko podania lekarstw czy 
podpięcia kroplówki – mówi 
Halina Cierpiał. Podkreśla, że 
wynagrodzenia pielęgniarek są 
nieadekwatne do tej trudnej i 
odpowiedzialnej pracy. – Pielęg-
niarka, podobnie jak lekarz, 
powinna godnie zarabiać. Oprócz 
satysfakcji płynącej z pracy pole-
gającej na ratowaniu ludzkiego 
życia powinna posiadać także 
satysfakcję fi nansową – dodaje 
przewodnicząca RSOZ.

Kończą studia i wyjeżdżają
Trudne warunki pracy i pensje 
niewspółmierne do wysiłku 
sprawiają, że zawód pielęgniarki 

w Polsce przestał być atrakcyjny. 
Jak wynika z tegorocznego 
raportu „Zabezpieczenie społe-
czeństwa polskiego w świad-
czenia pielęgniarek i położnych” 
opracowanego przez Naczelną 
Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w 2016 roku prawo do wyko-
nywania zawodu pielęgniarki 
uzyskało 492 absolwentów 
licencjackich i magisterskich 
studiów pielęgniarskich. W 
placówkach służby zdrowia na 
terenie całego kraju zatrudnio-
nych zostało tylko 107 z nich. 
– Część pielęgniarek podejmuje 
pracę w zupełnie innych zawo-
dach. Inne wyjeżdżają zagranicę. 
Trudno się temu dziwić, skoro 
młoda pielęgniarka na starcie 
w polskim szpitalu otrzymuje 
wynagrodzenie zasadnicze na 
poziomie płacy minimalnej 
– mówi Halina Cierpiał.

Zagranicą lepiej płacą
Ten trend utrzymuje się prak-
tycznie od momentu wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. 
Do tej pory okręgowe rady 
pielęgniarek i położnych wydały 
przeszło 19,9 tys. zaświad-
czeń o uznaniu kwalifi kacji do 
wykonywania zawodu pielęg-
niarki i położnej w krajach UE. 
Dokumenty te uprawniają do 
podjęcia pracy poza granicami 
Polski. – Inne państwa przycią-
gają pielęgniarki atrakcyjnymi 
zarobkami, lepszymi warunkami 
pracy i zapleczem socjalnym. 
W niektórych krajach osoby 
podejmujące pracę pielęg-
niarki mogą liczyć m.in. na 
mieszkanie socjalne – mówi 
Halina Cierpiał.

Po l s k i e  p i e l ę g n i a r k i 
najchętniej wyjeżdżają do 
państw skandynawskich, 

a także do Niemiec i Wielkiej 
Brytanii. Nasz kraj chętnych 
do pracy w tym zawodzie nie 
przyciąga. Od 1 maja 2004 roku 
prawo do jego wykonywania 
uzyskało tylko 41 osób pocho-
dzących z Unii Europejskiej 
lub innego państwa.

Takie rozwiązania nie zachęcą?
W ocenie Haliny Cierpiał 
ustawa regulująca sposób 
ustalania najniższego wyna-
grodzenia pracowników 
medycznych w niewielkim 
stopniu zachęci pielęgniarki 
do wykonywania zawodu 
w Polsce. Ustawa ta zakłada 
stopniowy wzrost zarobków 
w służbie zdrowia. Docelowo 
za 4 lata pielęgniarka posiada-
jąca wyższe wykształcenie i 
specjalizację będzie zarabiała 
5,3 tys. zł brutto. Minimalne 

wynagrodzenie pielęgniarki bez 
tytułu magistra, ale ze specja-
lizacją określono na 3,7 tys. zł, 
a bez specjalizacji – na 3,2 tys. 
zł. – W ciągu czterech lat będą 
rosły także zarobki w innych 
branżach, a także płaca mini-
malna. Może się więc okazać, 
że płaca na poziomie 3,2 tys. 
zł brutto wcale nie zachęca do 
pracy w tym zawodzie – mówi 
Halina Cierpiał.

Wypalone i zmęczone
Sytuacja w placówkach służby 
zdrowia będzie jeszcze trud-
niejsza. Jak wynika z informacji 
docierających do RSOZ znaczna 
część pielęgniarek planuje w 
najbliższych miesiącach przej-
ście na emeryturę.

1 października wejdzie w 
życie ustawa przywracająca 
wcześniejszy wiek emerytalny, 

który dla kobiet będzie wynosił 
60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. 
– Po tylu latach pracy pielęg-
niarki są zmęczone i wypalone 
zawodowo, brakuje im sił, by 
kontynuować pracę i wybie-
rają emeryturę – podkreśla 
Halina Cierpiał.

Pod koniec ubiegłego roku 
przeszło połowa pielęgniarek 
przekroczyła 50 rok życia, a blisko 
20 proc. miała skończonych 60 
lat. – W tej grupie są także osoby, 
które już nabyły uprawnienia 
emerytalne i w każdej chwili 
mogą odejść z pracy – mówi 
Halina Cierpiał. Zaznacza, że 
prawo do przechodzenia na 
emeryturę w wieku 55 lat mają 
pielęgniarki zatrudnione np. 
na blokach operacyjnych i 
na oddziałach intensywnej 
opieki medycznej. 

AGNIESZKA KONIECZNY



Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 14-20.09.2017 |  Nr 31/2017  www.solidarnosckatowice.pl2

N
asze czasopismo często spotyka się z 
zarzutem, że za dużo uwagi poświęca 
podwyżkom płac wynegocjowanym 

przez zakładowe organizacje związkowe. 
Kiedyś trochę mnie ten zarzut dziwił. Prze-
cież negocjowanie lepszych płac to jedno z 
najważniejszych zadań, jakie członkowie 
związku stawiają przed organizacją, do której 
się zapisali. I wydaje się, że związkowe czaso-
pismo ma obowiązek pisać, jak to zadanie 
udaje się wypełniać. Co więcej, informacja, 
że związek ma skutecznych przedstawicieli, 
którzy potrafi ą wywalczyć lepsze zarobki dla 
załogi, to dobra informacja dla wszystkich. 
Oj, głupi byłem. Powinienem pamiętać, że 
co dla jednych dobrze, to dla innych niedo-
brze. Na przykład, jeśli przewodniczącemu 
Kowalskiemu z zakładu X uda się wynego-
cjować podwyżki i w gazecie o tym napiszą, 
to do przewodniczącego Wiśniewskiego 
w zakładzie w Y przyjdą ludzie, będą mu 
machać gazetą przed nosem i pytać: A ty 
Wiśnia, co? I będzie musiał się wić i tłuma-
czyć, dlaczego dotychczas „się nie dało” i 
co zrobi, aby jednak „się dało”. A komu to 
potrzebne? I to tuż przed wyborami? Kto za 
tym stoi i czemu to służy?

Aby uciąć wszelkie spekulacje dotyczące 
skrytego udziału dziennikarzy Tygodnika 
w zasypywaniu Wiśni niewygodnymi pyta-
niami oświadczam, że bierzemy udział w 
tego typu wrażych aktach z otwartą przy-
łbicą. Co więcej, pragnę jasno, wyraźnie i 
dobitnie podkreślić, że tzw. sprawy płacowe 
to nie tylko tematyka, którą zajmujemy 
się zawodowo, ale również nasze hobby, 
można by rzec życiowa pasja. Jedni łowią 
ryby, inni zbierają grzyby. Jedni łażą po 
parku z kijami, inni bez. Jedni zbierają 
kufl e, inni kapsle i etykiety z butelek po 
piwie, a my w Tygodniku pasjonujemy 
się presją płacową i wszystkim, co jest z 
tym związane. Naprawdę. Nie żartujemy. 

Każde hobby zaczyna się od jakiejś drobinki. 
Każdy fi latelista miał swój pierwszy znaczek, 
pierwszą serię, bloczek, pierwszy klaser. 
Każdy grzybiarz miał swojego pierwszego 
prawdziwka, pierwszy koszyk grzybów itd. 
Każdy pracownik i każdy związkowiec miał 
swoją pierwszą prośbę o podwyżkę płac. 

Każdy doskonale pamięta, czy był to wniosek 
skuteczny, czy skończył się wstydliwym 
wycofaniem na z góry upatrzone pozycje. 
22 września przypada Dzień Ćwiczenia 
Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. 
Wiadomo, że dzień ćwiczenia to za mało, aby 
się nauczyć skutecznie załatwić podwyżkę, 
ale wystarczająco dużo, by zobaczyć, czy 
jesteśmy przekonujący. Ja postanowiłem 
dla beki spróbować już dziś i co to dużo 
ukrywać, nie przekonałem siebie. Kazałem 

sobie przyjść w przyszłym roku zapytać, czy 
są jakieś szanse, ale sam w to nie wierzę. Ten 
w lustrze też nie. I tak sobie myślę, że można 
ów Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby 
o Podwyżkę Płacy oczywiście traktować jako 
kolejne głupawe święto wymyślone przez 
autorów tzw. kalendarzy świąt nietypowych, 
ale można też podejść do sprawy bardziej 
serio. Można 22 września poćwiczyć przed 
lustrem, a 23 września pójść zapisać się do 
związku zawodowego. Najlepiej do Soli-
darności, rzecz jasna:) Są sprawy, z którymi 
doskonale sobie poradzimy sami, ale są też 
takie, w których potrzebujemy pomocy 
innych i współpracy. Prawda, że jedni 
mogą trafi ć na Kowala, inni na Wiśnię, ale 
oni są wybierani. Można ich poprzeć, albo 
wymienić. Nie musisz tego ćwiczyć przed 
lustrem, nie musisz nic mówić. Po prostu 
idziesz, wrzucasz kartkę do urny i w ten 
sposób wskazujesz: „Ten tak, a ten nie”. I tyle.

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: demotywatory.pl

22 września przypada Dzień 
Ćwiczenia Przed Lustrem 
Prośby o Podwyżkę Płacy. 
Dzień to za mało, aby się nauczyć 
skutecznie załatwić podwyżkę, ale 
wystarczająco dużo, by zobaczyć, 
czy jesteśmy przekonujący.

INNI napisali

Strajk pielęgniarek 
w Portugalii

11 
września pielęgniarki zatrudnione w 
publicznych placówkach medycz-
nych w Portugalii rozpoczęły 

pięciodniowy strajk. Jak poinformował 
dziennik „Rzeczpospolita” pielęgniarki 
domagają się kilkuprocentowych podwyżek 
wynagrodzeń i ustanowienia nowej kate-
gorii w zawodzie tzw. specjalistki. Jeden 
ze zgłoszonych postulatów odnosi się do 
objęcia 35-godzinnym tygodniem pracy 
wszystkich pielęgniarek. W zeszłym roku 
w Portugalii wprowadzony został krótszy 
tydzień pracy, ale dotyczy on tylko osób 
posiadających umowy o pracę zawarte z 
instytucją państwową. Tymczasem połowa 
pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach 
posiada tzw. umowy indywidualne.

Z informacji przekazanych przez Jose 
de Azevedo, przewodniczącego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek (SE) wynika, 
że do protestu przystąpiła zdecydowana 
większość pielęgniarek. W wielu szpitalach 
odwołane zostały zabiegi oraz zamknięto 
oddziały pediatryczne i psychiatryczne.

Strajk pielęgniarek jest drugim protestem 
w portugalskich placówkach medycznych 
w tym roku. W poprzednim zorganizo-
wanym 26 maja wzięło udział 90 proc. 
pracowników szpitali i ośrodków zdrowia.

Protest w Tesco 
na Węgrzech

P
racownicy sklepów sieci Tesco na 
Węgrzech przeprowadzili akcję straj-
kową na tle płacowym. 8 września 

protest zorganizowany został w godzinach 
od 16.00 do 24.00. Natomiast 9 września 
przerwa w pracy rozpoczęła się o godz. 
10.00 i trwała do zakończenia dniówki 
– napisał portal pulsHR.pl.

Z informacji przekazanych przez Csaba 
Bubenko, przewodniczącego Niezależnego 
Związku Zawodowego Pracowników Handlu 
wynika, że część hipermarketów i mniejszych 
sklepów została zamknięta, a w innych usta-
wiły się ogromne kolejki. 

Protestujący pracownicy Tesco domagali 
się 25-procentowej podwyżki płac oraz 
zwiększenia liczby pracowników o 15 proc. 
Wcześniej organizacje związkowe przez 
wiele miesięcy zgłaszały pracodawcy, że 
ze względu na braki kadrowe, pracownicy 
są przemęczeni.

Z kolei, jak poinformował Budapest Busi-
ness Journal, poparcie dla pracowników Tesco 
w piśmie skierowanym do związkowców 
jeszcze przed rozpoczęciem strajku, wyraził 
szef gabinetu premiera Węgier János Lázár.

Tesco ma na Węgrzech 206 sklepów, w 
tym 112 hipermarketów. Zatrudnia około 
20 tys. osób.

Nacjonalizacja 
stoczni we Francji

Jak poinformował portal Forsal.pl, 
największa francuska stocznia Saint-
-Nazaire zostanie tymczasowo znacjo-

nalizowana. Obecnie francuski rząd posiada 
ponad 30 proc. jej udziałów, natomiast 
zdecydowana większość należy do włoskiej 
spółki Fincantieri. Niewielką część udziałów 
posiada prywatna fundacja charytatywna 
la Fondazione CRTrieste.

Zatrudniająca 2,6 tys. pracowników i 5 
tys. podwykonawców stocznia jest ogromnie 
zadłużona. Rządowe plany jej nacjonalizacji 
związane są z zapowiedziami włoskiego 
udziałowca, dotyczącymi restrukturyzacji 
zakładu i zwolnień pracowników.

Strona francuska chce odkupić od włoskiej 
spółki część udziałów, tak by uzyskać pakiet 
większościowy oraz głos decydujący przy 
podejmowaniu kluczowych dla zakładu 
decyzji. Francuski rząd zamierza wyprowa-
dzić stocznię z kryzysu dzięki zamówieniom 
na sprzęt wojskowy, m.in. na lotniskowce.

Okazuje się, że w najbogatszych 
krajach Unii Europejskiej pomoc rządu 
skierowana do państwowych przedsię-
biorstw jest dopuszczalna, natomiast w 
Polsce i w innych państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej, już nie.

OPRAC. AGA

LICZBA tygodnia

2100 zł
tyle w 2018 roku wyniesie płaca minimalna 
– zdecydowała 13 września Rada Ministrów. 
To oznacza, że płaca minimalna wzrośnie 
o 100 złotych. Z kolei minimalna stawka 
godzinowa wyniesie 13,7 zł zamiast 
dotychczasowych 13 zł.
Tym samym minimalne wynagrodzenie za 
pracę w przyszłym roku będzie wyższe o 
5 procent i będzie stanowiło 47,3 proc. 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej na 2018 roku.
W czerwcu rząd zaproponował podniesienie 
minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku 
do 2080 zł, czyli o 80 zł, a minimalnej stawki 
godzinowej z 13 do 13,50 zł.

Pielgrzymka Ludzi Pracy
» 16 I 17 WRZEŚNIA ODBĘDZIE SIĘ 35. Pielgrzymka 
Ludzi Pracy na Jasną Górę. Punktem kulminacyjnym 
pielgrzymki będzie uroczysta msza św. odprawiona w 
niedzielę 17 września o godz. 11.00. Koncelebrze będzie 
przewodniczył arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi 
biskup Roman Pindel.
Mszę św. poprzedzi m.in. modlitwa różańcowa, którą 
poprowadzi ks. prałat Józef Oleszko, koncert w wykonaniu 
zespołu regionalnego „Grojcowianie” oraz wystąpienie 
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudy.
Uroczystości rozpoczną się 16 września o godz. 15.00 
złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem bł. ks 
Jerzego, który znajduje się w alei Sienkiewicza. Na ten 
dzień zaplanowana została także msza św. oraz droga 
krzyżowa na Wałach.
W tym roku organizatorem centralnych uroczystości jest 
Region Podbeskidzie NSZZ Solidarność.

70. rocznica urodzin 
księdza Jerzego
» W SUCHOWOLI I W OKOPACH na Podlasiu odbyły 
się uroczyste obchody 70.rocznicy urodzin patrona NSZZ 
Solidarność błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
W uroczystościach, które odbyły się 9 września pod 
pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki znajdującym się 
w Suchowoli wzięli udział przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność oraz związkowcy wraz z pocztami 
sztandarowymi i mieszkańcy miasta.
Podczas obchodów odczytany został list skierowany do 
uczestników obchodów przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Prezydent podkreślił w nim, że w Suchowoli i 
w Okopach zaczęło się to wszystko, czego ksiądz Jerzy 
dokonał, za co był ceniony, a teraz jest czczony i było 
źródłem jego powołania i drogi do świętości. – Ks. 
Popiełuszko był dla Polaków za życia dobrym pasterzem i 
przewodnikiem duchowym w zmaganiach z komunizmem, 
a dzisiaj w wolnej Polsce mamy w nim wielkiego patrona i 
bardzo ważny autorytet wskazujący wzorce postępowania 
zarówno w życiu publicznym jak zawodowym i prywatnym 
– zaznaczył prezydent.
Z kolei prezes IPN Jarosław Szarek w swoim wystąpieniu 
poinformował, że wystąpi do prezydenta RP o 
pośmiertne uhonorowanie ks. Popiełuszki Krzyżem 
Wolności i Solidarności.
Sobotnie uroczystości zakończyła msza św. odprawiona w 
kościele pw. świętych Piotra i Pawła.
W niedzielę 10 września obchody 70. rocznicy urodzin 
kapelana Solidarności zorganizowane zostały w Okopach, 
jego rodzinnej miejscowości. W ich trakcie burmistrz 
Suchowoli Michał Matyskiel zaapelował o powstanie 
w Okopach muzeum upamiętniającego ks. Popiełuszkę.
Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty na grobie rodziców ks. 
Jerzego oraz zwiedzili dom rodzinny patrona Solidarności.
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W 
marcu kopalnia 
Krupiński w 
Suszcu została 
przekazana 
d o  S p ó ł k i 

Restrukturyzacji Kopalń celem 
likwidacji. Decyzja Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej w tej sprawie 
od początku budziła ogromne 
kontrowersje. Przeciwko 
zamknięciu kopalni protestowały 
nie tylko związki zawodowe, ale 
również samorządowcy z Suszcza 
i okolicznych miejscowości oraz 
liczne grono ekspertów z branży 
górniczej, którzy wskazywali, 
że Krupiński posiada bogate 
złoża poszukiwanego na rynku 
węgla koksowego i przy odpo-
wiednich inwestycjach i zarzą-
dzaniu ma perspektywę opła-
calnego funkcjonowania przez 
kilkadziesiąt lat. 

30 sierpnia grupa inicjatywna 
powołania spółki pracowniczej 
na bazie kopalni Krupiński 
zawnioskowała do ministra 
energii Krzysztofa Tchórzew-
skiego o przekazanie majątku 
likwidowanej kopalni. – Decyzja 
ministerstwa jest w tej sprawie 
kluczowa. Jesteśmy przygoto-
wani do formalnego utworzenia 
spółki pracowniczej, prowa-
dzimy rozmowy z potencjalnymi 
inwestorami. Jeśli resort energii 
da nam zielone światło, wydo-
bycie w nowym podmiocie pod 
nazwą Polski Zakład Górniczy 
Krupiński ruszy już w IV kwar-
tale 2019 roku – mówi Mieczy-
sław Kościuk, przewodniczący 
Solidarności w KWK Krupiński 
i jeden z inicjatorów powołania 
spółki pracowniczej. 

Zgodnie z założeniami 
biznesplanu przedstawionymi 

w piśmie do ministra Tchó-
rzewskiego KWK Krupiński 
mimo rozpoczętego już procesu 
likwidacji wciąż jest atrakcyjna 
dla potencjalnych inwestorów. 
Stosunkowo nowoczesna infra-
struktura kopalni, bogate złoża 
oraz dobre warunki geologiczne 
dają gwarancję szybkiego zwrotu 
zainwestowanych środków. 
Kopalnia w nowej strukturze 
ma dysponować złożami na 
poziomie ponad 70 mln ton i 

zatrudniać ok 1500-1600 pracow-
ników. – Grupa inicjatywna 
skupia uznanych ekspertów i 
doświadczonych fachowców 
doskonale znających kopalnię 
Krupiński, jej możliwości i stan 
techniczny. Argumentem prze-
mawiającym za wznowieniem 
wydobycia w Krupińskim jest 
również położenie jej złóż. Są 
to w zdecydowanej większości 
tereny zalesione i rolne, a więc 
eksploatacja nie będzie miała 

wpływu na powierzchnię w 
postaci szkód górniczych. Dodat-
kowo nasza inicjatywa jest 
bardzo mocno wspierana przez 
samorządy, co ma niebagatelne 
znaczenie dla uzyskiwania 
kolejnych koncesji w przy-
szłości – podkreśla Mieczysław 
Kościuk. – Wznowienie wydo-
bycia w kopalni Krupiński to 
kwestia nie tylko tysięcy miejsc 
pracy w samej kopalni i jej 
otoczeniu, ale również możli-

wość eksploatacji ogromnego 
złoża węgla koksowego, które 
w przeciwnym razie zostałoby 
bezpowrotnie utracone – dodaje 
przewodniczący. 

Inicjatywa utworzenia spółki 
pracowniczej na bazie kopalni 
Krupiński została wsparta przez 
prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność. – W naszej ocenie 
nie ma żadnych meryto-
rycznych, ekonomicznych, 

ani politycznych przeciw-
wskazań dla utworzenia spółki 
pracowniczej na bazie kopalni 
Krupiński. Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność jest gotowa do 
aktywnego wsparcia i włączenia 
się w tą inicjatywę pozwalającą 
uratować tysiące miejsc pracy w 
naszym regionie – czytamy w 
piśmie skierowanym 11 września 
przez przez prezydium Zarządu 
Regionu do ministra Krzysztofa 
Tchórzewskiego. 

Władze śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności wskazały, że defi ni-
tywna likwidacja Krupińskiego 
spowoduje społeczno-ekono-
miczną degradację na ogromną 
skalę Suszca i okolicznych miej-
scowości. – Ten niezwykle istotny 
aspekt społeczny nie może być 
pomijany przy podejmowaniu 
decyzji w sprawie przyszłości 
kopalni Krupiński, zwłaszcza w 
kontekście trwającej lub plano-
wanej likwidacji innych śląskich 
kopalń – podkreślono w piśmie 
do szefa resortu energii. 

W ocenie władz śląsko-
-dabrowskiej Solidarności brak 
zgody Ministerstwa Energii na 
przekazanie majątku kopalni 
Krupiński spółce pracowniczej, 
będzie stał w sprzeczności z 
wszystkimi dobrymi działa-
niami dla branży wydobywczej 
podejmowanymi przez obecny 
rząd. – Będzie również sprzeczny 
z przedwyborczymi deklaracjami 
najwyższych przedstawicieli 
Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie 
z którymi jedyną przesłanką 
do likwidacji kopalń może być 
trwałe sczerpanie dostępnych złóż 
–  czytamy w piśmie skierowanym 
do ministra Tchórzewskiego.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Grupa inicjatywna powołania spółki pracowniczej na bazie likwidowanej kopalni Krupiński zwróciła się do 
Ministerstwa Energii o wyrażenie zgody na przekazanie majątku kopalni na rzecz nowego podmiotu, który wznowi 

wydobycie w tym zakładzie. Projekt ponownego uruchomienia kopalni wsparło prezydium śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Jest szansa dla kopalni Krupiński 

Inwestycja w przyszłość spółki
Solidarność oraz pozostałe 
reprezentatywne związki 
zawodowe działające w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
podpisały z zarządem spółki 
porozumienie dotyczące przyj-
mowania do pracy absol-
wentów szkół górniczych. 
Spółka zaangażuje się również 
w praktyczną naukę zawodu 
przyszłych górników. 

Zgodnie z zapisami poro-
zumienia JSW zadeklarowała, 
że będzie zatrudniać według 
potrzeb kadrowych absol-
wentów wytypowanych przez 
dyrekcje szkół górniczych 
we wcześniej uzgodnionej 
liczbie. – Inwestycja w młodego 
pracownika, w jego przygo-
towanie do pracy w kopalni 
jest pod każdym względem 
opłacalna dla przedsiębior-
stwa. To jest inwestycja w 
przyszłość naszej fi rmy – mówi 
Sławomir Kozłowski, przewod-
niczący Solidarności w JSW. 
– Kadry w górnictwie trzeba 

uzupełniać nowymi, dobrze 
wykwalifi kowanymi pracow-
nikami. To porozumienie 

pozwoli uniknąć skutków 
tzw. „luki pokoleniowej” 
– dodaje przewodniczący. 

Jak podkreśla, reprezen-
tatywne związki zawodowe 
zwróciły się do zarządu JSW 

o zawarcie porozumienia 
w sprawie kształcenia oraz 
zatrudniania nowych pracow-
ników m.in. z uwagi na sytu-
ację, która miała miejsce 
w spółce kilka lat temu. 
Ówczesny zarząd spółki 
wycofał się z porozumień 
zawartych ze szkołami górni-
czymi w sprawie gwarancji 
pracy dla najlepszych absol-
wentów szkół górniczych. 
– Tamte porozumienia były 
podpisywane bez udziału 
związków zawodowych, 
między szkołami, ówczesnym 
zarządem JSW i samorzą-
dami. Wówczas mogliśmy 
tylko prosić o ich realizację. 
Teraz jesteśmy stroną porozu-
mienia, więc jesteśmy w stanie 
skutecznie egzekwować, by 
jego zapisy były przestrzegane. 
Dzięki temu sytuacja, w której 
młodzi ludzie nie otrzymali 
zagwarantowanej wcześniej 
pracy już się nie powtórzy 
– tłumaczy przewodniczący 

Solidarności w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. 

W porozumieniu podpi-
sanym przez zarząd JSW 
oraz Solidarność i pozostałe 
reprezentatywne organizacje 
związkowe 23 sierpnia znaj-
dują się również zapisy doty-
czące współpracy między 
spółką i szkołami górniczymi 
w kwestii praktycznej nauki 
zawodu przyszłych górników. 
JSW zobowiązała się, że w 
miarę swoich możliwości 
będzie zapewniać zajęcia 
praktyczne dla uczniów szkół 
górniczych oraz udostęp-
niać im nieodpłatnie odzież 
i obuwie robocze. – Chodzi 
o to, aby młodzi ludzie w 
trakcie procesu kształcenia 
zdobywali nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale również prak-
tyczne umiejętności, aby już 
podczas nauki poznali warunki 
pracy w kopalni – podkreśla 
Sławomir Kozłowski. 

ŁK
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7 września w Yazaki Auto-
motive Products Poland w 
Mikołowie rozpoczęły się 
mediacje dotyczące podwyżek 
wynagrodzeń. Trwające kilka 
godzin rozmowy zakończyły 
się fi askiem. Kolejne spotkanie 
zaplanowane zostało na 26 
września. Od jego przebiegu 
strona związkowa uzależnia 
dalsze działania.

Jak informuje Katarzyna 
Grabowska, przewodnicząca 
Solidarności w YAPP praco-
dawca nie przedstawił żadnych 
nowych rozwiązań i podtrzymał 
swoje wcześniejsze propozycje. 
Dotyczą one podwyższenia 
stawek zasadniczych o 120 
zł brutto pracownikom z co 
najmniej rocznym stażem 
pracy w fi rmie oraz wprowa-
dzenia dodatku stażowego w 
wysokości 30 zł brutto dla osób, 
które w Yazaki przepracowały 
co najmniej 2 lata. Zgodnie z 
propozycjami pracodawcy dla 
pracowników posiadających co 
najmniej 10-letni staż pracy w 
spółce dodatek ten byłby sumo-
wany z już obowiązującym, 
czyli wynosiłby 100 zł brutto. 
– Te propozycje odrzuciliśmy 
w trakcie rokowań, ponieważ 

nie gwarantują pracownikom 
realnych podwyżek i dzielą 
ludzi na lepszych i gorszych 
– mówi Katarzyna Grabowska.

Podczas mediacji strona 
związkowa podtrzymała swój 
najważniejszy postulat, jakim 
jest podwyższenie wynagro-
dzeń wszystkich pracowników 
fi rmy o 500 zł brutto. – Załoga 
Yazaki oczekuje konkretnych 
podwyżek, zapewniających 
wzrost wynagrodzeń zasad-
niczych powyżej płacy mini-

malnej, która od stycznia przy-
szłego roku wyniesie 2100 zł 
brutto – dodaje przewodnicząca 
zakładowej Solidarności.

Zaznacza, że pracodawca 
nie odniósł się do pozostałych 
żądań związkowców, m.in. 
objęcia wszystkich pracowników 
miesięczną premią frekwen-
cyjną, podwyższenia premii 
świątecznej oraz wprowadzenia 
dodatkowej rocznej premii 
frekwencyjnej dla osób, które 
przez cały rok nie opuściły 

ani jednej dniówki. – Do tych 
postulatów przedstawiciele 
zarządu nie odnieśli się również 
podczas rokowań poprzedza-
jących mediacje. Nie wyjaśnili 
także, dlaczego tak ważne dla 
pracowników kwestie pomijają 
milczeniem – zaznacza Kata-
rzyna Grabowska.

Kolejne mediacje zaplano-
wane zostały na 26 września. 
– Mediator zobowiązał praco-
dawcę, by na to spotkanie 
przygotował nowe propozycje 
płacowe. Wcześniej zarząd 
spółki ma przekazać stronie 
związkowej dodatkowe infor-
macje fi nansowe – mówi prze-
wodnicząca „S” w Yazaki.

Od przebiegu następnych 
mediacji związkowcy uzależ-
niają swoje dalsze działania. 
Ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych przewiduje m.in. 
zorganizowanie dwugodzin-
nego strajku ostrzegawczego.

Yazaki Automotive Products 
Poland zajmuje się produkcją 
samochodowych wiązek elek-
trycznych. Firma zatrudnia 
ponad 2200 osób. Do Soli-
darności należy przeszło 990 
pracowników. 

AGA

W Yazaki wciąż bez porozumienia

6 września dąbrowscy radni podjęli uchwałę umożliwiającą powrót w struktury szpitala im. 
Starkiewicza oddziałów położniczo-ginekologicznego i noworodkowego. Wcześniej oddziały zostały 
sprywatyzowane, a następnie zlikwidowane przez nowego właściciela.

Porodówka wróci do szpitala
W 

2015 roku 
spółka Peri-
n a t o l o g i a 
Ś l ą s k a  z 
K a t o w i c 

przejęła dwa oddziały dąbrow-
skiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. Sz. Starkiewicza: 
położniczo-ginekologiczny i 
noworodkowy. W jej zamyśle 
te jednostki miały być częścią 
prywatnej sieci porodówek, 
ale plan jej utworzenia się nie 
powiódł. W czerwcu tego roku 
spółka zawiesiła działalność 
obu oddziałów. W sierpniu 
zwolniła z pracy zatrudniony 
tam personel. 

W tej sytuacji władze miasta 
zdecydowały, że zamknięte 
oddziały powrócą do dąbrow-
skiego szpitala. 6 września radni 
przyjęli uchwałę o wniesieniu 
do statutu szpitala zmian zwią-
zanych z funkcjonowaniem 
tych jednostek w jego struktu-
rach. Szpital zamierza ubiegać 
się o zawarcie z Narodowym 
Funduszem Zdrowia kontraktu 
na fi nansowanie ich działal-
ności. Jednak jej wznowienie 
komplikuje fakt, że Perinatologia 
Śląska do tej pory ofi cjalnie 
nie zrezygnowała z kontraktu 
z NFZ na fi nansowanie usług 
medycznych świadczonych 
przez te oddziały. – Obawiamy 
się, że dopóki spółka tego nie 
uczyni, to NFZ nie będzie mógł 
przyznać nowego kontraktu na 
ich działalność. Ewentualna 

cesja kontraktu zawartego 
przez Perinatologię Śląską też 
nie wchodzi w grę, bo szpital 
nie chce przejąć poważnych 
długów spółki – zaznacza 
Elżbieta Żuchowicz. 

Tymczasem, jak informuje 
Żuchowicz, władze Dąbrowy 
Górniczej oraz dyrekcja szpitala 
zadeklarowały już zatrudnienie 
w placówce pracowników 
zwolnionych z oddziałów 

położniczo-ginekologicznego i 
noworodkowego przez spółkę 
Perinatologia Śląska. – To dla 
nas bardzo istotna wiado-
mość, bo nie możemy przejść 
obojętnie wobec sytuacji kilku-

dziesięciu osób, które z dnia na 
dzień straciły pracę. Ci ludzie 
przed przejęciem oddziałów 
pracowali w naszym szpitalu. 
Są bardzo dobrze wykwa-
lifikowaną kadrą. Spółka 

zapewniała ich, że polepszy 
standardy wykonywanych 
świadczeń i wyremontuje 
oddziały. Swoich obietnic 
nigdy nie wypełniła – mówi 
przewodnicząca. 

Jak podkreśla Żuchowicz, 
za brak rezygnacji z kontraktu 
zawartego z NFZ przez Perina-
tologię Śląską dla oddziałów 
położniczo-ginekologicznego 
i noworodkowego spółka 
powinna ponieść konsekwencje. 
– Trudno jednak przewidzieć 
jak długo jej kierownictwo 
będzie zwlekać z dopełnieniem 
tej ważnej formalności. To 
dramatyczna sytuacja zarówno 
dla zwolnionych pracowników 
oraz pacjentek, które obecnie 
muszą korzystać z usług analo-
gicznych oddziałów w szpi-
talach w Sosnowcu, a nawet 
w Rudzie Śląskiej – zaznacza 
przewodnicząca. 

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Wyższe płace 
dzięki Solidarności
Od 1 września wynagro-
dzenia zasadnicze prze-
szło 2,8 tys. pracowników 
Poczty Polskiej wzrosły 
o kwoty wynoszące od 
kilkudziesięciu do ponad 
100 zł brutto. 

Przeszeregowaniami 
objęte zostały te osoby, 
których dotychczasowe 
stawki były niższe od stawek 
rekrutacyjnych w firmie.

Podwyższenie mini-
malnego wynagrodzenia 
zasadniczego tej grupy 
pracowników jest odpo-
wiedzią pracodawcy na 
pismo Organizacji Między-
zakładowej NSZZ Solidar-
ność Pracowników Poczty 
Polskiej, skierowane do 
zarządu firmy 21 sierpnia. 
Związkowcy wskazali w 
nim, że w spółce zdarzają 
się sytuacje, w których 
nowo zatrudniani pracow-
nicy otrzymują na starcie 
wyższe wynagrodzenia 
zasadnicze od osób z długo-
letnim stażem. – W piśmie do 
zarządu firmy zwróciliśmy 

uwagę, że przyjmowanie 
nowych pracowników na 
stawkach wyższych od tych, 
które posiadają pracow-
nicy zatrudnieni w Poczcie 
Polskiej od wielu lat jest 
niesprawiedliwe. Cieszymy 
się, że pracodawca zare-
agował na nasz wniosek 
– mówi Bogumił Nowicki, 
przewodniczący Solidar-
ności w Poczcie Polskiej. 
Podkreśla, że problem ten 
dotyczył ok. 3 proc. pracow-
ników Poczty Polskiej, 
którzy czuli się dyskrymi-
nowani. – W naszej ocenie 
była to sytuacja patologiczna 
– dodaje związkowiec.

Zgodnie z porozumie-
niem podpisanym w maju w 
Poczcie Polskiej we wrześniu 
w firmie powinny się rozpo-
cząć kolejne negocjacje 
płacowe.  Związkowcy 
zapowiadają, że podczas 
rozmów będą dążyć do niwe-
lowania różnic płacowych 
w poszczególnych grupach 
zawodowych. 

AK

Władze Dąbrowy 
Górniczej oraz dyrekcja 
szpitala zadeklarowały 
ponowne przyjęcie 
do pracy w placówce 
pracowników 
zwolnionych przez 
spółkę Perinatologia 
Śląska.
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W 
obchodach 
wzięli udział 
sygnatariusze 
Porozumienia 
Katowickiego, 

przedstawiciele krajowych i 
regionalnych struktur NSZZ 
Solidarność, przedstawiciele 
władz samorządowych, parla-
mentarzyści, pracodawcy, a także 
młodzież szkolna i mieszkańcy 
Dąbrowy Górniczej.

Podczas uroczystości pod 
pomnikiem Porozumienia Kato-
wickiego znajdującym się przed 
siedzibą ArcelorMittal Poland 
odczytany został list napisany 
do uczestników obchodów 
przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Prezydent przypomniał, 
że Porozumienie Katowickie 
wieńczyło i dopełniało wcześ-
niejsze porozumienia. – Hutnicy 
trwali przy swoich żądaniach 
z niezwykłą odwagą, uporem 
i konsekwencją. Przywódcy i 
uczestnicy tamtego strajku nie 
dali się zwieść manipulacjom 
ówczesnego rządu (…). Dzięki 
tej niezłomnej postawie władze 
zmuszone były wyrazić zgodę 
na to, aby wolne związki zawo-
dowe, reprezentujące rzeczy-
wiste interesy pracowników, 
mogły być zakładane w całym 
kraju. Porozumienie Katowi-

ckie zawierało także realizację 
tego prawa oraz innych praw 
pracowniczych i obywatelskich 
– napisał Andrzej Duda w liście 
odczytanym przez Agnieszkę 

Lenartowicz-Łysik, doradcę 
prezydenta RP.

List od Prezes Rady Mini-
strów Beaty Szydło odczytał 
wojewoda śląski Jarosław 

Wieczorek. Premier podkreśliła 
w nim, że Porozumienie Kato-
wickie to jeden z ważnych, choć 
przez lata pomijanych, etapów 
polskiej drogi do wolności. 

– To tutaj na Górnym Śląsku i 
w Zagłębiu, w Hucie Katowice, 
sztandarowej inwestycji PRL 
strajkujący robotnicy wywal-
czyli porozumienie gwarantu-
jące przede wszystkim prawo 
powoływania nowego, nieza-
leżnego ruchu związkowego w 
całej Polsce – napisała w liście 
premier Beata Szydło.

 Podczas uroczystości prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda 
zaznaczył, że sygnowanie 
Porozumienia Katowickiego 
było końcową stacją drogi do 
wolności i sprawiedliwości 
społecznej. Piotr Duda powie-
dział, że upór i determinacja 
robotników z Huty Katowice, 
którzy kontynuowali strajki, 
miały swój cel. Tym celem 
było spełnienie najważniej-
szego postulatu wszystkich 
robotników strajkujących w 
1980 roku, czyli możliwość 
tworzenia niezależnych od 
polityków związków zawodo-
wych. Dodał, że najlepszym 
podziękowaniem dla uczest-
ników tamtych wydarzeń jest 
codzienna związkowa praca. 
– Dzisiaj można by powiedzieć, 
że żyjemy w trudnych czasach, 
ale dla związkowca nigdy nie 
ma lepszego czasu, zawsze są 

trudne czasy, bo jesteśmy po to 
powołani, aby dbać o interes 
pracownika i członka związku 
zawodowego – podkreślił 
Piotr Duda.

W swoim wystąpieniu 
Andrzej Rozpłochowski, przy-
wódca strajku w Hucie Kato-
wice w 1980 roku oraz jeden 
z sygnatariuszy Porozumienia 
Katowickiego podkreślił, że 
obchody kolejnych rocznic 
podpisania tego dokumentu 
nabrały należnego im charak-
teru. – Kiedy powszechnie 
przez te wszystkie lata święto-
wano porozumienia w Szcze-
cinie, Gdańsku, Jastrzębiu-
-Zdroju o tym bohaterskim 
działaniu 20 tys. ludzi, załogi 
Huty Katowice, jak i wielu 
tysięcy innych firm wspo-
magających ten strajk, nie 
mówiło się – powiedział.

Uroczystości pod pomni-
kiem Porozumienia Katowi-
ckiego poprzedziła msza św. 
odprawiona w sanktuarium 
pw. św. Antoniego z Padwy. 
Uczestnicy obchodów złożyli 
wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem Porozumienia Kato-
wickiego oraz pod krzyżem 
znajdującym się za bramą 
główną ArcelorMittal Poland.

AGNIESZKA KONIECZNY
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11 września w Dąbrowie Górniczej odbyły się obchody 37. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. 
Uczestnicy uroczystości podkreślali, że umowa społeczna sygnowana przez robotników z Huty Katowice z komunistyczną władzą 
umożliwiła tworzenie struktur NSZZ Solidarność na terenie całej Polski.

Obchody 37. rocznicy podpisania 
Porozumienia Katowickiego

8 września w Tychach odbyła 
się uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy tyskiej 
Solidarności. Tablica upamiętnia 
działalność Międzyzakładowej 
Komisji Założycielskiej NSZZ 
Solidarność regionu Tychy.

Tablica została wmurowana 
w ścianę budynku, w którym 
mieściła się pierwsza siedziba 
tyskiego MKZ. Widnieje na 
niej inskrypcja ze słowami Ojca 
Świętego Jana Pawła II „Nie 
chciejcie Ojczyzny, która Was 
nic nie kosztuje”. 

Po odsłonięciu tablicy 
pierwszy przewodniczący 
tyskiego MKZ i pierwszy prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Leszek Waliszewski 
podkreślił, że obecnie budowanie 
wolnej i sprawiedliwej Polski jest 
jeszcze trudniejsze niż zburzenie 
systemu komunistycznego. Jak 
zaznaczył, wolności nie wystarczy 
wywalczyć, trzeba ją utrzymać i 
cały czas podejmować działania, 
żeby jej nie stracić. 

Honorowy patronat nad 
uroczystością odsłonięcia tablicy 
tyskiej Solidarności objął Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność. 
W liście skierowanym do jej 
uczestników przypomniał, że 

NSZZ Solidarność nie tworzył 
jeden człowiek, ale miliony 
często zapomnianych dziś ludzi. 
– Oni za Solidarność płacili 
zdrowiem, karierą i szykanami. 
Naszym obowiązkiem jest ich 
przypominać i robić wszystko, 
aby tę świadomość budować.(...) 

Szczególnie wśród młodzieży, 
która nie będzie w stanie docenić 
wolności, jeśli nie pozna ceny, 
jaką przyszło za nią zapłacić 
– napisał Piotr Duda. 

Z inicjatywą ufundowania 
tablicy upamiętniającej dzia-
łalność tyskiej MKZ wyszedł 

Społeczny Komitet Upamięt-
nienia Mieszkańców Tychów 
w Powstaniu NSZZ Solidar-
ność, utworzony w 2016 roku. 
– Tyszanie z determinacją bronili 
godności i honoru wolnej Polski. 
Upamiętniając ich dokonania 
w niewielkiej części spłacamy 
wobec nich dług wdzięczności – 
podkreśla Ireneusz Więckowski, 
były działacz Solidarności, jeden z 
założycieli Społecznego Komitetu.

W odsłonięciu tablicy wzięli 
udział m.in. przedstawiciele 
prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność oraz organizacji 
związkowych z Tychów i okolicz-
nych miejscowości, samorzą-
dowcy i mieszkańcy miasta. 
Na uroczystość przybyli też 
uczniowie z tyskich szkół. Po 
niej rozstrzygnięty został zorga-
nizowany dla nich konkurs 
historyczno-literacki. 

MKZ NSZZ Solidarność w 
Tychach utworzona została 26 
września 1980 roku. W jej skład 
wchodziło 61 komisji zakłado-
wych. Związkowcy wydawali 
własne pismo „Ciernie”. W 
1981 roku MKZ przekształcona 
została w Miejską Komisję 
Koordynacyjną.

BG

Upamiętnienie tyskiej MKZ

Foto: TŚD

Sztafeta pamięci
13 września w Katowicach 
spod Krzyża Pomnika przy 
kopalni Wujek wystartowała 
XII Pielgrzymka Biegowa 
do Grobu Błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki. Do 
Warszawy sztafeta dotrze 14 
września, dokładnie w 70. 
rocznicę urodzin kapelana 
Solidarności. 

– Bieg upamiętnia wszyst-
kich męczenników stanu 
wojennego. Zawodnicy ubrani 
są w koszulki z wizerun-
kami 9 górników zabitych w 
kopalni Wujek i bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki. W rocz-
nicę urodzin księdza Jerzego 
chcemy przypomnieć, że 
głoszone przez niego wartości 
prawdy, sprawiedliwości, 
godności i międzyludzkiej 
solidarności są wciąż aktualne 
– podkreśla Robert Ciupa, 
dyrektor Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności w 
Katowicach. 

W I etapie biegu, od 
pomnika górników z Wujka 
do pomnika Powstańców 
Śląskich, wystartowało około 
50 zawodników. Wśród nich 
byli m.in. uczniowie z kato-
wickich szkół, maratończycy 
z Knurowa, górnicy z KWK 

Wujek i KWK Knurów-
-Szczygłowice, reprezentacja 
Oddziału IPN w Katowi-
cach i podopieczni Caritas 
z Knurowa. Do Warszawy 
biegacze pobiegli w sztafecie, 
zmieniającej się co 5 km. 
W Jankach pod Warszawą 
dołączy do nich grupa z 
Olsztyna. Stamtąd już blisko 
100-osobowa grupa pobiegnie 
wspólnie do grobu ks. Jerzego. 

Start sztafety poprzedziło 
uroczyste nabożeństwo w 
kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Katowicach-
-Brynowie oraz złożenie 
kwiatów pod pomnikami 
św. Jana Pawła II i Krzyżem-
-Pomnikiem upamiętniającym 
poległych górników z Wujka.

Organizatorami biegu są: 
Społeczny Komitet Pamięci 
Górników KWK „Wujek” 
Poległych 16 Grudnia 1981 
roku, ŚCWiS, Stowarzyszenie 
Represjonowanych w Stanie 
Wojennym Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego, NSZZ Soli-
darność, Parafia Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w 
Katowicach i Stowarzyszenie 
„Moja Gmina Nasz Powiat” 
z Knurowa.

BEA 

Foto: TŚD
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N
a mocy ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. 
o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1529), z dniem 
11 września 2017 r. weszła 
w życie nowelizacja ustawy 
o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy oraz o  zmianie 
Kodeksu cywilnego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
1610 z późn. zm.) wprowa-
dzająca do obrotu praw-
nego nowy rodzaj umowy, a 
mianowicie: umowę najmu 
instytucjonalnego lokalu. 

Tytułem wstępu należy 
rozróżnić, iż umowa ta może 
być zawarta wyłącznie przez 
osobę fizyczną, osobę prawną 
lub jednostkę organizacyjną 
niebędącą osobą prawną, 
prowadzącą działalność 
gospodarczą w zakresie 
wynajmowania lokali, na 
czas oznaczony, przy zacho-
waniu formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Do 
umowy najmu instytucjo-
nalnego załącza się oświad-
czenie najemcy w formie 
aktu notarialnego, w którym 
najemca poddał się egzekucji 
i zobowiązał się do opróż-
nienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie 
umowy najmu instytucjo-
nalnego w terminie wska-
zanym w żądaniu wynaj-
mującego oraz przyjął do 

wiadomości, że w razie 
konieczności wykonania 
powyższego zobowiązania 
prawo do lokalu socjalnego 
ani pomieszczenia tymcza-
sowego mu nie przysługuje.

Umowa najmu insty-
tucjonalnego wygasa po 
upływie czasu, na jaki 
była zawarta, lub ulega 
rozwiązaniu po upływie 
okresu wypowiedzenia 
tej umowy. Ustawodawca, 
odmiennie niż przy najmie 
okazjonalnym, nie wskazał 
maksymalnego okresu jej 
trwania. Po wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu umowy najmu 
instytucjonalnego lokalu, 
jeżeli najemca dobrowolnie 
nie opróżnił lokalu, właści-
ciel doręcza najemcy żądanie 
opróżnienia lokalu sporzą-
dzone na piśmie opatrzonym 
urzędowo poświadczonym 
podpisem właściciela. W 
przypadku przekroczenia 
przez najemcę terminu, nie 
krótszego niż 14 dni od dnia 
doręczenia żądania najemcy, 
w którym najemca i osoby 
z nim zamieszkujące mają 
opróżnić lokal, właściciel 
składa do sądu wniosek o 
nadanie klauzuli wykonal-
ności aktowi notarialnemu. 
Po nadaniu aktowi klauzuli 
wykonalności stanie się on 
tytułem wykonawczym, 
który można skierować 
do egzekucji komorniczej.

Zawarcie umowy najmu 
instytucjonalnego może być 
zależne od wpłacenia przez 
najemcę kaucji zabezpiecza-
jącej pokrycie należności z 
tytułu najmu instytucjonal-
nego lokalu przysługujących 
właścicielowi w dniu opróż-
nienia lokalu oraz ewentu-
alnych kosztów egzekucji 
z obowiązku opróżnienia 
lokalu. Kaucja nie może 
przekraczać trzykrotności 
miesięcznego czynszu za 
dany lokal, obliczonego 
według stawki czynszu 
obowiązującej  w dniu 
zawarcia umowy najmu 
instytucjonalnego. Dodat-
kowo z tytułu najmu, oprócz 
czynszu, właściciel pobierać 
może jedynie opłaty nieza-
leżne od właściciela, chyba 
że umowa stanowi inaczej. 
Właściciel może podwyższyć 
czynsz wyłącznie zgodnie 
z warunkami określonymi 
w umowie.

Ciekawym rozwiąza-
niem jest wprowadzenie 
przez ustawodawcę nowego 
sposobu wyliczania przez 
notariusza wynagrodzenia 
za sporządzenie aktu nota-
rialnego – oświadczenia o 
poddaniu się egzekucji. Taksa 
notarialna w takim wypadku 
nie może wynosić więcej 
niż maksymalna kwota 
czynszu normowanego bez 
opcji za 1 m2 mieszkania na 

wynajem, o którym mowa 
w przepisach ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości, 
określona dla miasta stołecz-
nego Warszawy.

Wprowadzając możliwość 
zawarcia umowy najmu 
instytucjonalnego ustawo-
dawca pozostawił możli-
wość najmu okazjonalnego, 
w ramach którego lokale 
oferować będą mogły jedynie 
osoby fi zyczne nieprowa-
dzące działalności gospo-
darczej w zakresie wynaj-
mowania lokali.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani 
poradą prawną i nie może służyć 
jako ekspertyza przed sądem, 
urzędem czy osobą prywatną. 
Proszę pamiętać, że ze względu 
na długość opracowania artykuł 
dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na 
bieżąco zasięgnąć dodatkowych 
informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod numerem 
telefonu 801 003 138. Pozo-
stałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Najem instytucjonalny jako nowy 
rodzaj umowy najmu lokalu
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Z ogromnym żalem
pożegnaliśmy naszego Kolegę

ZBIGNIEWA OCIEPĘ
Rodzinie i Bliskim

Wyrazy najgłębszego współczucia

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz

§

Marcin Bartkiewicz
CDO24

Wyrazy serdecznego współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci naszego Kolegi

ZBIGNIEWA OCIEPY
Rodzinie i Bliskim

przekazują
koledzy z Komisji Rewizyjnej RSEiR

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi

ZBIGNIEWA OCIEPY
członka Solidarności w kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju.

Rodzinie i Bliskim Zbyszka

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

w imieniu
koleżanek i kolegów z Komisji Zakładowej

składa
przewodniczący

Mariusz Marcinkiewicz

W bolesnych chwilach
po śmierci naszego Kolegi

ZBIGNIEWA OCIEPY
wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność,
dzielimy smutek 

z Jego Rodziną

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

w imieniu  
koleżanek i kolegów z RSEiR

składa
przewodniczący

Bronisław Skoczek
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»  OD DAWNA NARZEKAMY , 
że obojętnie jak błyskotliwych i dowcip-
nych puent byśmy nie wymyślili, przed-
stawiciele tzw. klasy politycznej biją 
nas na głowę swoją fantazją i niedługo 
przez nich staniemy się bezrobotni, bo 
po prostu przestaniemy być potrzebni. 
Ta czarna dla nas wizja zbliża się wiel-
kimi krokami chociażby za sprawą 
znanego sejmowego puczysty, posła 
peło niejakiego Michała Szczerby. 
Otóż pan poseł zaszczycił swoją osobą 
forum ekonomiczne w Krynicy. W 
trakcie obrad poczuł potrzebę udania 
się tam, gdzie nawet puczyści chodzą 
piechotą. Jak to bywa w przypadku 
tego typu imprez, przed toaletą stała 
pokaźna kolejka. Szczerba uznał jednak, 
że czekanie uwłacza godności posła i 
mimo protestów innych czekających 
bezceremonialnie wepchnął się do 
kabiny. Niefart chciał, że jednym 
z kolejkowiczów był dziennikarz 
pewnego portalu gospodarczego, 
który nagrał całe zajście telefonem, 
a następnie opisał na fejsbuku. Tak 
to już jest z tymi politykami peło. 
Pchają się wszędzie na chama, a na 
koniec zostaje po nich tylko smród. 

»  TO JEDNAK NIE  KONIEC 
HISTORII. Gdy Szczerba załatwił 
już swoje poselskie sprawy, wyszedł z 
toalety i zauważył, że jest filmowany, 
zamaszystym ruchem wytrącił telefon 
z ręki nagrywającego. Następnie 
samemu nagrywającemu rzucił na 
odchodne, że go „zapamięta”. Coś 
jednak kiepsko z tą pamięcią u pana 
posła, bo gdy o aferze „wychodkowej” 
zrobiło się głośno, stwierdził, że całego 
zajścia w ogóle nie pamięta. W sumie 
z dwojga złego lepiej nie pamiętać, że 

było się w toalecie, niż zapomnieć do 
niej pójść. 

»  TER AZ DLA RÓWNOWAGI 
o przedstawicielu drugiej strony poli-
tycznej barykady, a mianowicie o wice-
ministrze sprawiedliwości Patryku Jakim. 
Do tej pory pan minister kojarzył nam 
się głównie z tego, że zanim założył swój 
ministerialny garnitur, nosił gustowne 
dresiki. Poza tym wygląda na pracowitego 
gościa, który na dodatek wierzy w to co 
mówi, a to u polityków nie zdarza się 
zbyt często. Ostatnio jednak pan mini-
ster walnął tak przekomiczną gafę, że 

na długo zapadnie nam w pamięć. Otóż 
na swoim fejsie, postanowił się odnieść 
do głośnej ostatnio kwestii reparacji 
wojennych. W swoim wpisie stwierdził, 
że Niemcy podczas wojny zgotowali nam 
prawdziwą... „hatakumbę”. W Królu 
Lwie Disneya była „hakuna matata”, 
Big Cyc śpiewał o „Makumbie”, ale o 
„hatakumbie” słyszymy pierwszy raz. 
Sprawdziliśmy w słownikach i wyszło 
nam, że „hat a kumba” w języku suahili 
oznacza „kapelusz w domu”. I bardzo 
dobrze. Skoro Niemcy zabrali nam nasz 
kapelusz, niech teraz płacą, dziady jedne.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

Foto: supermeming.pl

Reklama

Reklama

ROZBAWIŁO nas to
– Dlaczego się pan spóźnił?
– Szefi e, uderzyłem głową w róg 
poduszki i straciłem przytomność 
na dwie godziny.

***
– Dostaniesz, jak będziesz grzeczny 
– mówi chirurg przed operacją.
– Do kogo pan to mówi, doktorze? 
– pyta pacjent.
– Do tego kota, który siedzi pod 
stołem.

***
Jak wygrać kłótnię z kobietą? Gdy 
tylko się zacznie, pierwszy się 
rozpłacz.

***
W tramwaju:
– Co się pan tak pchasz na chama?!
– A bo to człowiek wie, na kogo 
się pcha.

***
Jak kobieta się waży? Staje na wagę, 
patrzy na wynik, upewnia się, ociera 
łzy, uspokaja się i dopiero wtedy 
dostawia drugą nogę.

***
Środek nocy, pijany facet dzwoni do 
drzwi. Otwiera mu kobieta. Pijany 
mówi do niej:
– Zieńńń dbry. Szy ja tu mieszkam?
– Nie, nie mieszka pan tutaj.
Trzasnęła drzwiami. Za chwilę 
znowu dzwonek do drzwi.
– Zieńńń dbry. Szy ja tu mieszkam?
– Nie mieszka pan!
Sytuacja powtarza się jeszcze 
kilka razy. Aż w końcu pijany nie 
wytrzymuje.
– Zieńńń dbry. Szy ja tu mieszkam?
– Nie mieszka pan tutaj, do jasnej 
cholery!
– To niesprawiedliwe. Pani mieszka 
wszędzie, a ja nigdzie!

Przychodzi facet do domu, w rękach 
ma 3 butelki wódki. Żona pyta:
– Skąd masz tę wódkę.
– Złapałem złotą rybkę.

***
Do lekarza specjalisty przychodzą 
rodzice pewnego młodego człowieka 
i biadolą:
– Panie doktorze, nie możemy 
odciągnąć syna od komputera.
– No cóż – wyrokuje lekarz – trzeba 
będzie go leczyć.
– Ale czym?
– Dziewczętami, papierosami, 
piwem...

***
Idzie pogrzeb. Za trumną facet z 
psem, a za nimi długa karawana 
ludzi. Z naprzeciwka idzie inny 
facet (bez psa) i pyta tego z psem:
– Przepraszam, a czyj to pogrzeb?
– A, to pogrzeb mojej teściowej.
– A dlaczego idzie pan na pogrzeb 
z psem?
– No bo to on ją zagryzł.
– E? To pożycz pan tego psa!
– No to idź pan na koniec kolejki.

***
– Jasiu, umiesz liczyć?
– Tak, tato mnie nauczył!
– To powiedz, co jest po sześciu?
– Siedem.
– Świetnie, a po siedmiu?
– Osiem.
– Brawo, nieźle cię tato nauczył, a 
co jest po dziesięciu?
– Walet.

***
Jasiu wpada spóźniony do szkoły. 
Na schodach stoi dyrektor i woła:
– Dziesięć minut spóźnienia!
– Kurczę, ja też! – stwierdza Jasiu 
ze zrozumieniem.
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